ANOTACE K PŘEDNÁŠKÁM PRO STUDENTY STŘEDNÍCH A
VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL
Historické mezníky vývoje EU
Obsah přednášky je zaměřen na klíčové mezníky integračního vývoje Evropy. Zachycuje
počátky Evropského společenství, významné politické představitele, kteří utvářeli
poválečnou Evropu, včetně mocenských vztahů, které základy Společenství (Evropou)
otřásaly. Cílem přednášky je seznámit studenty s počátky a okolnostmi vzniku Evropského
společenství a všemi integračními vlnami, které Evropskou unii utvářely do současnosti.
Jak funguje EU?
Přednášející seznamuje studenty s fungováním EU a s reprezentanty, kteří Českou republiku
zastupují. Důraz je kladen na instituce tzv. legislativního trojúhelníku, Evropskou komisi,
Radu EU a Evropský parlament, které se podílejí na utváření 2/3 legislativy přijímané v České
republice. Studentům jsou představeny i další instituce, které hrají neméně významnou roli
ve fungování EU, jako je Evropská rada, Evropský soudní dvůr a další specializované orgány.
Česká republika v Evropské unii
V průběhu přednášky bude studentům vyložen vývoj vztahů mezi Českou republikou a
Evropskou unií a praktické aspekty našeho členství v EU. Mezi hlavní témata patří vývoj v 90.
letech 20. století (přihláška do EU, podmínky pro vstup nových členů, přístupové rozhovory,
podpis přístupové smlouvy a referendum o vstupu ČR do EU), pozice ČR v EU (názorová,
ekonomická, zastoupení v unijních orgánech), klady a zápory našeho členství, čerpání
finančních prostředků z evropských fondů a programů, předsednictví ČR v Radě EU, přijetí
jednotné měny euro, rozšíření Schengenského prostoru o ČR nebo přijetí Lisabonské
smlouvy v ČR.
Aktuální dění v EU
V průběhu přednášky budou studenti seznámeni s nejdůležitějšími fakty týkajícími se
Evropské unie, přičemž důraz bude kladen především na současnou situaci. Pro pochopení
všech souvislostí bude pozornost věnována i událostem, které předcházely. Těžiště
přednášky spočívá v zachycení událostí v Eurozóně, vztahy mezi jejími členskými zeměmi,
vlivu na jejich domácí situaci, možnostem zvažovaných řešení záchrany eura. Představena
bude i pozice nečlenských zemí Eurozóny, ale i zemí stojících mimo EU (USA, Ruska, Číny a
dalších). Nastíněn bude i postoj České republiky. Dále bude stručně představena Lisabonská
smlouva či problematika přijetí nových členů do EU. Součástí je také diskuse se studenty.

Hospodářská a měnová unie
Ústředním tématem přednášky je vývoj hospodářské a měnové unie a její současná podoba.
Důraz je kladen na období po přijetí Maastrichtské smlouvy, tedy na jednotnou měnu euro
(zavedení jednotné měny, mince, bankovky), konvergenční kritéria, rozšiřování eurozóny a
na konkrétní aspekty, které se týkají ČR – plnění konvergenčních kritérií, sladěnost
ekonomického cyklu ČR s cyklem eurozóny, zavedení eura v ČR. V diskusi se studenti zabývají
otázkami, kdy a jakým způsobem jednotnou měnu přijmeme, co to bude pro občany
znamenat, jaká opatření se připravují apod.
Lisabonská smlouva
Předmětem přednášky je Lisabonská smlouva, studenti tak budou seznámeni s přijetím a
ratifikačním procesem Lisabonské smlouvy, její charakteristikou, změnami, které přináší, a
samozřejmě fungováním EU po jejím přijetí. Nebude chybět ani postoj ČR k této smlouvě a
průběh ratifikace v ČR.
Fondy EU
Přednáška je vhodná pro studenty oborů či předmětů zaměřených na problematiku
evropských fondů a dalších příbuzných oborů, jejichž nedílnou součástí je právě znalost
problematiky fondů. Součástí této přednášky je politika hospodářské a sociální soudržnosti či
kohezní politika EU, přehled Evropských strukturálních a investičních fondů, včetně základní
terminologie související s fondy EU. Dále bude představena regionální politika EU.
Evropská unie a mladí lidé
Možností, které Evropská unie nabízí mladým lidem, je řada. V průběhu přednášky se
studenti seznámí s praktickými informacemi o možnostech studia, práce či dobrovolnictví v
EU. Hlavními tématy přednášky jsou podmínky studia a práce v zahraničí, vzdělávací
programy, které podporují zahraniční studijní stáže, výměnné pobyty a volnočasové,
neformálně vzdělávací i pracovní aktivity mladých lidí. Přednášející ukáže studentům, kde
hledat důležité informace, a na koho se v případě zájmu obracet (např. služba EURES,
Europass, Evropská dobrovolná služba).
Doplňující informace k přednáškám:




po dohodě s vyučujícím a v závislosti na zvoleném tématu trvá přednáška 1 – 2
vyučovací hodiny (většinou 1,5 hodiny vč. diskuse)
obsah přednášek může být upraven po dohodě s vyučujícím a dle potřeb školy
základem každé přednášky je PPT prezentace, vítáme proto technické zajištění ze
strany školy (promítací plátno, notebook)
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